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Entre o director do "Globo"

o chefe da A. N. L.
eSem ligações politicas.
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Politica &
Políticos

SANDICE

Ante-ôntem, quando discursava na

IAssembléa," o vibrante jurista
Plácido Olympio de Oliveira. no meio
de sua formosa e empolgante
oração aííírmou, cathegorícamente,
depois de uma série de disparates.
que os candidatos primeiramente no

meados para os cargos de 40$. es

crlpturartos, do Thesouro :&0 Estado,
já haviam todos. sem excepção al

guma. prestado ao Estado alguns
annos de serviços.

Será que o constituinte caricaturis
ta. conhecedor a fundo da C011S

títuícão austríaca. quiz bancar o in

genuo ou é perda 6e phosphato ?
Acceiíando a última hypothese acon

selhamos-lhe a procurar outro de.;'u
tado da minoria. que tem em SC11

poder diversos fracos de AcHo Phos
phorico de Horsíord, aeo rselhado como

effícaz para essas pertubações ...
----

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

Foi prorrogado, irrevoga
velmente, até o dia 31 do

corrente, o prazo para paga
mento da revalidação annual
de licenças das pharm.acias.

Compra de
tres predios

O Montepio dos Funccio
narios Publicas do Estado
.adquiriu, para contribuintes
seus, os tres pr�dios nos.

:55A, 55C e 55D, á rua Cris

pim Mira.

t:

RIO, 3 (G) - O commandante Hercolino Cascardo, �hefe
da Alliança Nacional Libertadora desafiou o sr , Roberto Mannho,
director do jornai O GLOBO, para um duelo.

Dw opportunidade a esse desdio, por ter aquelie jornalista es

cripto um violento artigo, intitulado: IIDe,mascarando ! -,0 sr. H,er
colina Cascardolugiu ao repto do director do Globo, mentindo ate)

fim e trocou a dign;d�d� dt" uma farda pelos processo:> excusos da

mystiiicaçãocommunista".
,

O jornalista Roberto Marinho accei.ou prornptamente o desalio

para o duelo, designando logo em seguida o srs, HerLet Moses e

�� � Oscar Santa Maria oara seus padrinhos,
�e r� II com um Um �os padrinhos do commandante Hercolino Cascardo é o

, '

sr. gel. Coes Monteiro.
,!l" � lI'!i

m S
O portador do desafio foi o almirante Severiano.

revewer O JOVem anodn

"��"��il
.

.

.. Conflicto

-----------,_-

de

niz, velberou o proceJl!nento d�
ôntem á noite do capitão Ren-1to,
dizendo qde na sessão de hoi,:'
da A. N. L, pleitelaria a sua

exclusão da presiclencia.
O referido oíficial respondeu

com vehemencia, ameaçando d�
lhe dar um tiro.

Carlos Din:z dúvidou que o

capitão Renato detonasse a sua

arma.

Mais uma tróca de insultos e

o jovem Ca.Jos :)mÍz s'� atraca-

va com o seU cOi,�;; : LJ .

�

A arma ddonou sem sahí( do
coldre' indo a bala do revólver
attingÍl, na coxa, o jovem Car-

II

los D:'li:é, 'lll:-: aind" andou um r na parle superlOi da coxa

pouco, to.m"ndo em seguidl um querda.
3iltú.no" d, com amigos, ern di -I Amanhã, proceder-sc-á, a

!l'C'T�O ,W l'bspital de Caridade' traccão da bala.
anfl,; �e acha internadJ.
A seguir o capitão Renato re

colh,�t:'-se, ao seu quarto, no Hotel
L"l. Porta, onde sua dignissima es- A. II II L.
pJsa o cspcnva afflicta.

M:)mentos depois, quando es

tavamos nu quarto do capitão Re
nato, para ouvir delle a causa do
il1cid.�nte, chegarain os srs. major
L\ntonio Soares do� Salltos e 0.

pitães Emanuel Mora�s e Antonio
Carlos Bittencotl!'t, que o convi·
d�ram a se recolh�r ao quartel
do 14 B.C., onde ficará pre30.

AUendelldo, o capitão Renato
retirou-se do Hotel, Dcompa'1h1do
d quelL:s officiaes, tomando um

automovel.
Estivemos tambem no Hospital

de Caridade visitando o estimado
wnteuaneo jovem Carlos Diniz,
cnjo estado é satisfactorio. A ba
la que o feriu ficou localizada

��,----

Varej,9da f:>ela
paliei ;.?_. ,� !-e'si-
dt9ncia dt.� Uf-r�

deput,acj··-
RIO, (4) -- O dr. Alcid:-:s

Gentil, advogado da major Bara

ta, recebeu ontem, ás 24 horas,
o seguinte telegrernrr a:
"BELEM 3- ':\ policia cer

cou hoje � varejou a re"�iderJci? I
do deputado Annibal Duarte, ten-I
do prohibido ente n que o sr,

Paulo Oliveira fizesse uma con

ferenc;a politica num dos cinema,

desta Capital.
.

J 1

As pnsõe- se succer ,=111 pero.s Imais luteis pretextos. Sautlaçõ,:f.
J-(a) Barata".

_--- ---------.1

Terminados I
os enteru::ji-[

mentos p-dCi.:.\
ficador't35

PORTO ALEGRE, 4 (G)
-O sr. Darcy Azambuja a,:is

tau-se hoje, wm o sr. Raül Pilo

la, para saber se a Frente Unica
acceitava o convite do governa
dor Flores da Cunha. Spubemos
que o chefe liber,tador affirlnára

que a sua aggremlação permilne..,
cÍa fiel ao seu ponto d,� vista an

terior, contido no seu discurso pro
nunciado ha tempos no Theatro Hoje ás 13,50 horas, mais ou

Colyseu. Em vista disso, e das menos, conversavam em frente ao

ultimas declarações do sr. Borges Café Rio Branco, os srs. capitã'.'
de Medeiro3, consideram-se aqui Renato Tavares, actual presiden
virtualmente terminados os enten- te da Alliança Nacional LiLerta-
dimentos pra-pacificação. dora neste Estado (? o jovem
, ,Carlos Diniz, membro do dirE'cto"

Revalidação rio municipal daquella aggrcmia-

de licenças ÇãOÉm dado momento CuJ05 Di-
A presidencia do di
rectorio munic pai

260

entre Inte ..

S �gundo esta:nos informados li
cenciou ·se de presidente do di
rectorio municipal da Alliança
Nacional Libertadora de Floriano-
pois, por ter de ausentar-se d�s
ta capital, o sr. ltt:. B.�lizario dos
Santos, passando a mesma ao

vic::-presidente sr. João dos Santos.

alli�ncistas
�r�mistas

II "
II

Por questões ideolozicas houve' ôntem, ás 24 horas, no
,)

Café Estrdla, um conllicto entr � adeptos do IntegJ'2,li�,fio e da

i\lliilnça Nacional Lib"..rtadora desta capital,
Felizmente as luta" fOl arn corporaes, não suhindo ferida

pessôa alguma.
Estavam

TaVMéS, tenente

Santos.

Reunir-se-ão hoje, ás 20 ho
ras, n'} séde dil 'Alliança Nacic
nal Libertadora, á Praca 1 5 de
Novembro, em sessão, -�s mem

b{os daquella aggremiação.

envolvidos no conllicto 03

Fri::ch, Ceho CJd;;if3,
Ren"io
e Joêo

srs. capitão
Luiz SOI.Z"

Convoco, pela presente, os director.os estadual e

municipal da Alliança Naci: .nal Libertadora, deste Esta
do, para uma reunião hoje, ás 2) !1)L1S, em sua séde,
á rua Conselhe.ro Mafra.

M· I

iguet Boabaid

Secretario ,. Geral

postaes
D

.

I - d' AmanLü fecharão malas pos-amos a segmr a -e açao os
, I idad. .

iord o g • " ,;;. II taes para as �;cguwLs Íocalida '�':

I jU1ZeS
e mor amo", CjlJv tornar ao

r, I L' - T' J dL � S ,::"arco aos imces, nnnao ',

!
parLe, neste anno , na fé"s,::\ clt" ant

T _ o.... S' r

" I D d
-, oao I, CS50:1 e anto P. fiar o as

z-vnna, patrona eras arnas ue \_a- J9 h �3' 'C'"'d 1 I, oras; t lQ'ua:SSl!, arnnor.u,II ace:
I

.

h c: F'" S
,.

[uizes: I'
. r 1 d tajahy.zião 'rancisco, ant Anna,

,_. -major C.é uar o

f>"' J C '11 R' C·"-I_j , • 2' . M' .•
'

I·, D _I, ame, .oxuna ICU, ara')rOIH, ,-:sr. iguei �� r orra.

AI C p, II. c:", N. c-
. to, ampo. ,(' o, �J .. IrO e,4r",

Corrêa Pinto, S. Cecilia, Smito,
Cllfitybau(,s. c Lages ás 18 bel::l'.

ex-

o dCP'l.taclo e'i 01,:chãls1J. $1', nH

jor Domíug�s Rodta, VO:ÍJH a apolll'
o PartidO Evobdonisi.a. ;ll;01;llld' J.
por conseg tlinte. o actt!al governo,
tendo co�nmull!Q_(!o es,<;::: fado aos
drs. N�C'�ll R3mo5. ManneI P�dro (h
SilveÍra e Ado!pho KCfllL:r.

[uiras: I a.-sra, Raou::: f<a
o:;, da S.lva; 2a.-Mü;ia Juiia
Ramos V,;cndhauSé:n.

Mordomos: n'. Tir.o Fernan-
des, Marcolico de Lirna, !�up{'rcjo I [)
LOf e5, H'ofC'!jlano Freitas, José IBa[Jliota da Rosa, MaGoe! Mm1H- ,

da Cruz, !\lario Sdva, Jo<é 'Fer
reira Basr05, Julio Vieira, Guido
Bott, Odando Femandes, José
Baptida Rodrigues, Heitor Domi-

es- noni, Daniel Faraco, Carlos Sada,
Herondino Avila, Leopoldo Mei
ra, Euclydes Pereira, Orlando
Cunha, Orlando Si'na,-, Orlando
Brasil, Miguel Daux, \Valdyl
Grisard, Pedro de Alcantara Pe-
reira e Octavio Oliveira.

-------__ ._----_._

De
.

cInema

Mordomas: srtas: Natercia Patricia E!lis. Liliéln Bliud,
Silva, Francisca Fonseca, Maria Jorge Compton, Dorothy
lo�é Costa, Maria do Patrocinio Burgess são as carinhas meí
"Rodligues, Elvira Silva, MJ.r::l gas com que Paul Lukas, o

José Torres de Miranda, Rosa impeccavcl galã, faz sua ave:1"
Fiorenzz.no, Alcinoé Oliveira,.l\u- tura romanatica em Amo.
rea de Miranda Cruz; snra:;: Ira-I res de um dia, film este qu'�
cerna Aducci \VendI1êtUSen, Loli- O Odeon exhibirá hoje ás 7 e
ta Fleischmann Vogel, ILaltinu 8,30.
Coelho Zomer, Marcina Gallelti,
Emilia Jorge Ribeiro, Ha!iete Ou·
tra Simone, Gloria Noronha da
Cunha, Jendc DuLra M,�nd�s, Ro
'la Fedrigo Malti, Oda de Oli
veira Ferraz, Clo!ilde Perrone !Vb.
chado, Juvenilha Bento Machn::lo,
Clara Martins, Madaglena Koel
ler Fonseea, Fan) Son Ferreira e

Flóra Müller.

O 1345, Trem Si/listro, na

sua mais sêl1sacional viagem
passará h )je, ás 7:30 horas,
pela sua ultima estação, o

Royal, conduzindo aqueila a

quem um alto Preço de Si
lencio, havia cle tapar sua
bocca para não defender um

culpado de homicidio .••
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00 JOGO
o sr. dr. Claribalt�
nador do Estada,,,
Estado.

Gaivão, digno
projecto que

ali sr. Gover
do jôgo neste

a��--ra Melhorarnentc:>_
Desportiva introduzido

Redactor CYPRIÁNO JOSE'

DIA 4 DE JULHO-S. ISABEL
-_"�.�I--

IS32-Pelas costas do Brasil-De novo partem lo

da Condor- Rio de Janeiro os navios de Pero Lopes e continuam na sua derro
ta para Portugal, costeando o Brasil.

1789--Morre um dos conjurados-Na cidade de Vil
la Rica, hoje Ouro Preto, morre, na prisão, o poeta Claudio Manu�
el da Costa, o primeiro martyr da chamada Conjuração Xine;ra.

-0- A sua morte foi attribuida a um suicídio, sendo mais acceita, hoje,
De 6 de Julho em deante, al- seguintes linhas Condor, para o

a hypothese de um crime.
gumas alterações serão feitas nos norte até Natal duas �ezes por 1823-Foram amnistiados-O Tribunal de Relação do
horarios do Syndicato Condor semana: nas terças-fel.ras, com Rio de Janeiro, absolve os preso, politicas processados por ordem
Ltda. que regulam o seu serviço escalas em São Fra�clsco, .

Pa- de José Bonifacio, exceptuando o portuguez Soares Lisboa, redactor
aéreo no Brasil, com também nas r�naguá, Santos, RIO. Victo- do Correio do Rio, mais tarde, amnistiado pelo imperador d. Pedro I. I

Íinhas Condor-Lufthansa e Cor- na, Caravellas, Belmonte, Ilheos,l 1903-Em Dionysio Cerq:Jeira-Inaucrura�se festiva-IJ
na. dor-Zeppelin, alterações estas que Bah!a, Aracajú, Penedo, Maceió, mente a povoação de Dionysio Cerqueira (ex-Barracão) situada áf\
......,..;m:;_o;;;.;-_Oi"m" m bem desmonstram a franco de- Recife e CabedeIlo, (João Pe�- margem esquerda do Rio Peperi-guassú. distante do marco principal
t;O IO ri ia rie senvolvimento dessa organização. sôa}, transportan :lo-se passagel- de sua capeceira, cerca de um kilometro.

U Z III 2: Futuramente, as malas postaes ros, correio e cargas; e, todas as 1867-Nascimento de um poeta -�a cidade d.! C:.Hi�
resca IM aéreas expedidas da Europa Ce�- quintas f�iras, co� escalas em,tyb\ nasce o poeta E-nJio d : M:a!zes. que pertenceu á Aca Iema

traI (AlIemanha) nas quintas-lei- Santos, Rto, B:lhla e Natal, um Brasileira de Lettras.
ras, chegarão ao Bra,i! nos �ab-! hydro nocturno, que, somente

I tos introduzidos redundarão embados e já nos domingos de transportará as ma as postaes pa-
manhã estarão nesta capital, de ra essas cidades e para a Europa. beneficio para os que aprovei
fórma que o publico terá tempo -Do Rio para o Sul, serão tam a Cia Condor: sahirão os

sufficiente para responder pela oo]: eHectuados tres vôos por semanas,
aviões de São Paulo nas terças

la do Correio as cartas recebidas, domingo ate Buenos Aires, onde feiras� e de Campo Grande nas

"isto o fechamento das malas pa- o hydro que transporta pas- quartas-feiras: em sentido contra

ra a Europa continuar inalterado, sageiros correio e carga, chejará rio, partirão de Cuyabá nos do

isto é terá lugar ás 9,30 d rs na tarde do mesmo dia, fazendo mingas e de Campo Grande nas

quintas-feiras. escalas em Santos, Florianopolis, segundas-feiras, chegando a São

Nas linhas Condor do Ilittoral, Porto Alegre e Montevidéo. N'\s Paulo na tarde do mesmo dia,
como importante melhoramento terças e sexta-feiras, até Porto o que permitirá boas ligaçõeS
será criada uma terceira ligação Alegre, com escalas em Santos, com as linhas do littoral, via San

semanal entre Rio e Porto Ale·· Paranaguá, São Francisco, e Flo- tos, tanto para o norte como pa

gre, em ambas as direcções, o rianopolis, transportando-se tarn- ra o sul.
naturalmente muito favorecerá o bem passageiros, correio e cargas.
intercambio postal'e de passagei- Vindo do Sul nas viagens de
ros. Para estes, as viagens de regresso, esses aviões chegarão
ida e volta no dito trecho terão aqui, respectivamente, o de Bue
as mais amplas possibilidades, nes Ayres nas quintas-feiras, e os

Tambem os portos de Paranaguá de Porto Alegre nas terças-Feiras
e São Francisco muito lucrarão e sabbados, com as mesmas es

com o novo horario, pois, esta- calas que no vôo de i-Ía. Em

rão; ligados as demais cidades todas as linhas serão exclusiva
do Íittoral, por via aérea, duas ve� mente empregados grandes hydros
zes por semana, tanto para o Norte trirnotores, panmetalicos Junkeras,
como para o Sul. Em resumo do tvpo mais moderno.
teremos de 6 de Julho em dian- Tambem na linha de São Pau
te, servindo à nossa Capital as lo � Malta Grosso, os melhoramen-

prwqwa-

Chefe de Policia, entregou
refórma a regulamentação

No acto inaugural da séde da
CotmÍa dos pescadores da Ponte
de Baixo, no' municipio de São
José, o n05<0 distincto conterraneo

sr. major Alvaro Tolentino de
Souza pronunciou o seguinte dis
curso:

Sr. representante do sr. cap.
dos POItoS. sr. presidente da Con

federação das Colonias de Pe,ca,
minhas senhoras e snrs.

Em nome do sr. Virgilino Fer
reira de Souza, digno presidente
da Colonia de Pesca Z Ii, ve

nho, forçado pelas circunstancias
do momento, apresentar-vos os

seus agradecimentos e de todo o

elemento componente da referida
Colonia, pela collaboração since
ra que acabaes de trazer a esses

humildes pescadores, nascidos nes

ta órla poetica de nossas pithores
cas praias, embalados no berço
move] das ondas, ouvindo canti

gas que vêm de tempos remotos,
sempre com aque!la cadencia tris
tonha em que se' espélha a alma
rúde do marujo, acostumados
ainda, com os afágos, borrascas
do portentoso Oceano. E á esta

Colonia coube a� felicidade de fa
zer a inauguração de sua séde
conjuctamente com o mobiliaria
de sua modesta escola, obra gi-
gantesca dessa abnegada Cruza-

A prova que está despertando da de Alphabetização. Pena é,
maior interesse para as Olympia- entretanto não ter chegado a licen
das de Berlim a realizar�se em ça da autoridade diocesana para
1936, é a de cyclismo, na qual a inauguração da capellinha sob ii

todas as nações estão inscriptas. invocação de S. Pedro, o padroei-
No Brasil como todos sabem ro dos pescadores, porque pesca
possuimos grande nÍlmero Ide cy- dor o foi tambem, no mar das
clistas;e achamos bem opportulIo Tiberiades, como ainda o é na

o momento para, pela primeira' sua missão terrena de pescador
vez, se .apresentalem nos, paizes de homens para a gloria do Se
estrangeiros, representando o que nhar. Estão de parabens os mo-

de maximos possuimos. Para que radares e pescadores de Ponta de �
não cogitam logo disso e dos Baixo: A vós o devem, srs! A- •
outros ramos de sport, em vez de gradecidos! O
continuarem sobre o carrancismo

C
e

de uma politi.:a indigna de re� OnCursa !
gistro nas paginas do sport uni- -I I
versal� para gua."uaj

TAMANDARE' E IRIS

O assumpto da semana, não

ha duvida, é o encontro entre

diabos-rubros e rubros-negros, do-o

mingo proximo, em disputa do
campeonato de Ioot-ball da ci
dade. Os rubros-negros estão col
locados com 3 pontos acima do
diabos-rubros e por isso vem a

razão do c1ub do Sody querer
deixar os tricolores sósinhos no

ultimo posto. Enquanto isso' o

Íris deseja rehabilitar-se do ulti
mo revéz soffrído para approxi
mar-se dos seus maiores rivaes
o Avahy e o Figueirense. Ahi
vem então a tal "cantiga". O
Avahy e o Figueirense estão para
o Íris assim como o Íris está para
o Tamandar� e o Athletico. O
Tamandaré é o club que goza de
uma grande sympathia, haja visto
a torcid.i que levou para o campo
quando jogou na tarde ultima
contra o forte team do Figuei'
rense: além disso sempre o "club
que está melhor collocado, é pre
judicado pela torcida que deseja
a sua "caveira". O lris reappare
cerá, suppomos, bem treinedo e

mais coheso, pois julgamos ter ha
v.do bastante tempo para que os

s zus elementos reconhessem que
03 treinos são muitissimos necessa

rios. Os boatos são alarmantes de
que Castiçal deixará de actuar

pelos rubros-negas, o que se não

datá, ernquanto Mirinbo desejar
reapparccer. Um novo presidente
vem dando vida aos actuaes de
fensores do cIub de Amphilochio
para que fique completamenta apa
gada LJ,Ja e qualquer phase me

nos pro leitosa para aquelles nota

veis defensores dos direitos da
Fderação Catharinense de Des·

portos. Quem vencerá. então, do
mingo proximo ?

CYCLISMO

BOX
E' vóz corrente de que o Club

Nautico Riachuelo maugurúrá den
tro em breve uma secção de box.
Assim já temos ali o l:>oxeur Ba
silio, ertencente a nossa Avia�
ção Naval. e futuro adversario
de Numas.

JUIZES

Foram designados para as par-

1 tidas dos lo. e 20. quadros do
proximo domingo, respectivamente,
os srs. Agapito Velloso e Eduar
do Eustachio, fornecendo os ban
deirinhas o Avahy.

F. C. D.

Deverá se reunir hoje, ás 19,30
hs. os directores da Federação C.
cle Desportos, em sessão ardina-

Pela historianossa

O sr. Alvaro Tolentino ·de
Souza, presidente do concurso

par::.. guardas da Alfandega desi-,
gnou os srs. Clementina Fausto Bar�
cellos de Britto guarda-móI' interi
no e o dr. Heitor Salomé Perei�
ra para examinadores de portu
guês e arithemetica, respectiva
mente.

A prova de portuguêz strá re

alizada dia 8, ás 1 O horas, na

quella repartiçiio.

(Compilação de L. Nazareth)

nos harar,ios
Tres vôos por semana

entre Rio e Porto Alegl-e!

rente.

uma sociedade commercial ara pa
exploração do commercio de fae
bricação de moveis e rnaterias
correlativos. com o capital de rs.

60:000$000, contribuindo o so

cio Miguel Tertschitsch COJl a

quantia de rs. 5 I :000$000 e o

sacio Fernando Springrnann com

a quantia de rs. 9:000$000, por
tempo indeterminado, sob a razão

social de "Tertschitsch & Cian,
nesta praça.

No. do Regs. 1463
Data 22-6-935

De Affonso & Lepper, casado..
Helena Trinko Lepper, Germano
J. & Lepper, solteiro, maior,Heinz
L. Lepper, solteiro, maior lrm- \

gard Eva Lepper e Bortho G. t
Lepper, maiores, todos brasileiros, \ .

residentes a cidade de joinville,
contractam uma sociedade limita-
da para a exploração do commer

cio de ferragens. louças, de qual
No. do Regs. 1453 quer outro artigo a varejo, com o

Data 1-6-935 capital de rs. 18:000$000, ca�

bendo a cada sacio uma quota no

valor de r5. 3:000$000, por tem�

po indeterminado, sob a razão so

cial de "Affonso Lepper & Cia.
Ltda" na praça de Joinville. O
sacio que dirige a firma é o sr.

Affonso H. Lepper, qUf!. é o ge.

Junta Com
mercial do

Estado
Mês de Junho

CONTRACTOS

De Eurico Fontes, industrial,
de Gaspar e H. Douat & Cia,
de Joinville, negociantes, consti�
tuem entre si uma sociedade com�

mercial por quotas, de responsabi�
lidade limitada, para a exploração
do commercio de industria e com�

••S.�.O------GO.��O
�

I Constructora do Lar Ltd.

I Organ ização nacional de créd ito
G para a construção da casa propr; a
O

mercio de assucar e arroz e seus

uerivados, com o capital de rs.

300:000$000, contribuindo cada
sacio com 1 quota no valor de rs.

150:000$000, por 3 anROS, sob
a denominação de Empreza In
dt:strial de Gaspar, Ltda, na pra
ça de Gaspar.

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO G OVÊRNO FE

DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917,
SOB N. 12.475

o �SyndicatD
das Opera-

•

rios
E' a unica que garante os seus associados e of

ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
No. do Regs. 1454 Agradece ao sr. Pre- ,'I

Data 1-6�935 feito
De Gilliatt Schettini, solteiro e

Ubaldo Brisighelli, casado, ambos
Esteve ôntem, na Prefei

brasileiros, e residentes nesta cida- tura da CapItal, em visita ao

de, contractam uma sociedade pa�
sr. major Olivio Amorim,

ra a exploração do commercio de doperoso gover�ad�r da cida

"P bl' 'd d G I" e, uma commlssao do Syn-u lCI a e em era, com o

I d' dO''t I d 3·000$000 d' 'd'� lcato os perarlos em
capl a e rs.

: ' IVI 1

Construção Civil de Santado em partes Iguaes, por tempo C th
.

t dindeterminado, sob a razão social
J
a arma, c�mpos a

.

os srs.

de "Schettini & Brisighelli", nesta
osé Rodngues Fons�ca,
Ulysses Carlos ';,Tolentmo,
Floriano Taboas e Francelino

No. do Regs. 1459 Machado, que foram � agra-
Data 8-6�935 deccr ao sr. Prefeito,"a rapi

dez com que aquelIa edilida-
De Miguel Tertschitsch e Fer- de liquidou o caso do acci

nando :pringmann, 01- austriaco dente de trabalho de que foi
e o 2' hungaro, domiciliados nes- victima �'o operario' Hercilio
ta cidade, contractam, entre si, Fewandes.

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida"
que obterás uma caderneta pela quantia (le 10$000 com

direito a um sorteio pago,
Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insignificante quantia de
_

3$000.

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, �uja ·ex
tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇAO:- Dirijam-se ao Repre"
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nascimento,
que se acha instalIado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE

NOVEMBRO N. 25.

MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo

praça.

""',-::.('" 'l'
.

r{."
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n ..,,, .."\, ",li' .,...,. \ rn. �..c ." Vend.c-se um �recisa-se comprar uma casa\Vêrn ao Brasil pela

�::. �

. J,�" "t1S�' ( '�;� .J
i>' � t���]j:J Z"itkr \Vin- �1f) p�ra p2quena família que não

\ prtmeira vez,' tu-
kelman novo. seja afastada de centro ur rlstas do sul

Tratar nesta U;Hacção, \ bano. Ollertas por cartas a esta d Af
Uma estatistica sobre o movi

I"'� u fi j\�
Por p:f>ÇO de ocasião, redacçao com as iuiciaes J. o.

a rica mente industrial de São Paulo

� f.f't.\ C\!; í r�i11 ',1 ; !:pr,; fll\r:Ja,.�
-

Ilii ' ,f')' 'j "'''J Ir, I
•..- .�._�- Caixa Posta! 25. em !934, demonstra que, exclui

. -; ,. ,)'
" :.. �

__

' I . - .

I � Qa� n\ ��O." ("� � i
RIO, 3 (0)-0 Min:steric do das as industries ruraes, o Esta

PrOI',5 ••""ple. "1 r"
_ ';r: l.'")�m le. . "ii> l"P,OO

I

i K;", ,_ y "" _ i
Exterior encaminhou ao Dep.,- do possuis n'T,ellc anr;c um te-

f"G�' .I�'ii'Jp �-J
' .in"t (.:, H'" �(; U) 1 tYl0 ,i r.. r·e" eH" to co= I"

tamento de Turismo da Prefeitura, tal de 6.449 fabricas, sommandr

FARINHA DE TRIG() ;,"'r1ap} o :�';) 3'W'O

,q\
_. - .... li, \I Professorn norrna ...

os termos das pretenções da Co-
o capital de 1.454.013: 1 42$00C

Cf> -zeir O 44 kib 4\$S 10
' P li la r e f�gri d nsta -- acccita alu rnnos. sulich Line que 'Juer encaminhar com 162.902 operari05, dispen

c 'I.tl J 'I 4'1 'c: "(
PE.LES

,. , para o Rio no proximo mez de do de uma força de H. P.

,)urp,'cza If.' r:L05 L,.,!, ),'
•

r: d
I AC' II CO

g ':'li d �'!!. S�3tr'à ('URSO ?DIM /\RIO d b
-

Guzeiro 5 e 2 kilos ee ,no "alas o '110,'0 H,." 4,�')" r
. I",. '" ci' ,d 1 " " , .M.. mm ro cêrca de 450 passa' 2 i 2,1 08.

3..)'4: \ I" l/)"tras -L1:di,l u.na )O�.)OO\� \;'\ r" �
•

�Ií
E SECUNDl1J�IO geiros de la. classe e orande nu- O valor, ta.mbem global

lndi'\na ", "'\Grén:ai'TI do matto uma 3':;OOOII\� ta t:atnarlna TRATAR á Rua Saldanha mero de classe tllrisn;o. prece- d
'

d
d,

ASSUCAR " r." (l'Jf\ I Marinho N 10 d d U
- pro uccão ln ustrial paulista fo

69,1,(, ,O'
t -raxairn oo C"I-.pO ·.UDa ). u,' ; (r> C R

•

t')
c . • entes a mão Sul Africana. d 1 91 7 468 83 () 000

Extra ;pvv e, ..- �
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"

o 6'" ,');) \
soe. 00). .esp, L aa. �

\ O S d Af
e., o: 1$ . Note-s'

Diamante 69" \" ,I
..cc o, rr>e"I., n. " , ,. ' ,

s turistas de ui J rika nunca que não figmam na aIludida esta

clt tIL �

'"C -lo matto u
t:
...,1',:'·{L"1 \',2) •.•••. , �n ..... '�, i.e::

I'· f\��
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(:'hri .t;J 58,r
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"

se encammr aram a meneá o tistica as emoresas d 'I

'1)\" I' .�, ,_ N" ,,' _�,\,,'}IL')')J. Iii (,-' 1 f .
'

) r< .'l'sta'" t bol S I I d' "d'
s elnpresas ce energIa e e'

Moido 65<!:.rj' \1.\;",.". j3 ,��, t. iH' �
�.ci;IlClO prof Il'1 ti'" e irar uma Olsa u, tenüo sempre se mgl') a ctrica

'[
AO'" \' "J V.�3.C'0� rr,,:.: 'JI)� :(.i�) 1 O'}�(,�' ,

de senhora, preta, de um 2l.iiOpa ou 1mb, sendo portanto, 0-' ce'lt..
.

d t'
..

.

erceira '0'.:.-11 ' � 'b J d' O'"
" " ,

". lOS In us naes maIS 1m,

C't,;tal 136:700.$000 li
anco no ar ilill 'llve1ra a pnmelfa vez que:: desejam Visitar I portantes sã' , ,t I

L
1

C A r

_) FRIO l'lli .t\.D:<�'l'').i-'\. Df-<� !_.1-,:1,. __ F ��_. p 50' ',L12·1,Ç�L198 3 B l' l'
'" t B 'I

o. a cap. a com . , .

Sl\ ,DL at:l
.

I.

.

• � [\ _. _
• i,eserva , ,,_. r � e 10, c ornmgo uml110, e. ri re o raSl 3 363 f b

'

I

� -T�T'-)A (V r \1 10 flD�
(J 17 18 1

.,. .

.

a ricas. va or de réis

I,fL::..t\ ,�'. j .� _ H' t: R'ÇCEBE. D·;::-pn,cll-l�O� M' e . -lOras, cntregaH)'a. .

891.591 :954'�000 98.784 .. -

13�,.'�CíJ T b 1 l'
. ') 73) l'

w '-"- v,.) oJ

'jJ C' Ih' M f 04 p.
'Y, opt.

a OáS (lê ,d c.:l. ,.) .�", (-F'.'
. "ua �onse elro a ra o , rellram sempre o ll1egua- rario- e um d - d

Sacco de 45 kilos 12<)�tO\.. q�,',._�(". Pf1r:3fH-1DO 05 Q,ora' al'ati';c''lda
-.....

.::> a pro ucçao e ...

_!J ' _

,�.._ b
d!_",.{, 1 1 """'"

�. 127.!"'S6766d1:

MOI'do de 45 l�l'los j"${\'V\ PI' 'I 3 -, 1 dr"
. (,.. rorGT Ti' '!'l��r, ]U"O""

ave, f.��,'. ,?� �]) �,� . J . .) : 'iP; seg:ue-,,� S.

. ,,:J.:'/ .e.' lOLl a"<_;;. ""J z. J��;f·U(} 4 ::-.C u '.t..'::l . ::, ,�:
�." �_&;;;;iIL§I.,�� �

E!'.ol'lados 2 kilos 27�J' � ")1"
.. ,..1", "( ",1'1' ,ltZ ?� f';, 'j L'

a Nc �o de Curitvba, II Blernardo, 1i O fabricas, valor de

I
o �, .,� " "" ..'

'C (". " .�ARA chamar uma 1- 2" 043'674$000 8 15'

SAL Di': MOSSORO' I �:\�.�!',l::: �0L: ,,:, 2�:-;;'" : II é;C:. t�!�;���evlO�'\: �i�: mousine é sódism o Quern achou i r .. :a� p,�d;CÇãO d: réi,:. �:,.

Sacoo de 60 ki!os l'>.")t'[ l' ',ne,' 'I Prazo Fixo 9'1- ap., 11, 8.222. O unico • .

145.786,286$800, Depoi" pelo

" d 45 k'l 1""
_

d"
"I " telcphone das Limousines.

Pede-nos p�ssoa l!lte- oídem,.. SOfocaba, Jundiahy, Cam

�acco e lOS / J • :J."r.:..tos l ,
1
.... 5 a 'l. G/)Ij 1�1.?��_0ll!fI=-��� ressada, cas,o_seJla encontra- pinas, Sallto�. ';;:alto, Taubate' <

Moido de 45 kilos 1-. ���. I
-

� .J ,

:;,;;;,?,,,,,,(�,�," '�<i?:�.�;,<j1il,� ,:' .�,?;; ;�%ih$�J<��m.,;:,���f1)):';ll),�'l� da uma certldao àe casamen- Ribeirão Prelo

SABf-\O JOINVILU:
j\\'h v: í.W G2 W',� :'i��\�j'Jff,n

,Q)o� I» � ",I��" <N��@i!i'1 "�..:_�él)� �)!J�;Si',!!.!.��&",.gi?,jJ" �'!l�)'!i��'!li�i to de Antonio Victorino An-
' .
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------------

an:as pequenas ',' : J t

(n
'

/0 T.T '\ '''!f G t J d 1 F H
,._ l!ó/!)

C
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ill �=i!1 �'!l';',,,,..,,.. '<!l,"" PontE' H"'I'C;ll'O Luz e 'p

al}:.as sranaes -' ,,1'J ')

I,

q '(1':- t�
� I\'!,;: I.il Wi � � • - '- 1 - a ra-

E
\

r�r') r. vo ;) J ,i, ;.� .- e.nb< ra de preços ditfcrentes - V. S" en- �.� ça 15 de Novembro, o obsc- li!.l!:ll'f'! ..

r
'

' "rt!>(\' '�l;j " "d J'f t -.',

" i�11 titl1iADA: - Precisa-

DIVEHSOS ,nco (';" l{(lli ,d',' I, ti ."li,;., conerara uma auanr aCte um orme. represen,an- �..

'I
qu\o de ,entregar, a mesma

Arroz ,.eco 44' ,'I ': V"J'1 .:1., 2�.?J�C , ;:� do o m"is alto' valor quo um reéeplor poderá � nesta Redacção.
'

nera! S���ri���8.Praça Ge
Ke:'('Z;ue caixa 4l � r Yuhtinro L.).;Cu·) \ �.� \ dfcíeccr, por esse preç(J. \ �..�. \

'

Gawlina caixa 5R�,1, ),1\ H:-:R.;::t.:1O ['ROUXO ,�
, 'i :":'�

.......... ,I -

V'/'as rl.Je c?h_o ca",_a 1" "( \ ',.'tf �--
.

,JiÀ,�"

C Id
Soda Pyral�ide c�ixa 6�)":'

I

•

\
fAhi' ': IA D,: MANDÍO':/\ I

'�!1;('(;�",;lf,)j��W$f��JHJIl:�� 1í;�$$$���H'í&� a I as da
Cebolas caixa 3'�' / ,.) ; ('P,,!' m co de 50 h;!n:)

VZe�:aMssateyasflF'nl,aScchaeirxcaasI'xa �t� ?�): : GFirn.ca_"c�.m,"'_,�, 1�,)6:,.o' 1121';��U(� (:.'.,' rm �
.. �f� f�\ �:ç:", Hl r& � � E ft ", I rnperatr 'IZ
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_J '.;;' ���] � � ��, 11 � �t1 t\ ! U � �

Côco sacco �;r)';_1 I'
\

I Mt:.<CADO FROUXO

Farello sacco 6': : I \' I
Farellinho SélCCO G ;: ,.,' • ARROZ
Far:;:.ha de mí1ho �,larialina ' ;. I

(rv,' Sacco de 60Iri,los)
2 kl f", A

.� '1 '" I01' 11 ' l::.� )o:;CF' 1 4') ;,,;00
Vélas de cêra kilo ( " �

r J".:)," n�l
"

k 1
' fll , ',<iI < .. la. [)OI.1 37$000

Grampos p. cêra i o I, ' I r I 30" 4',()vOIl_·,;
, 1

- r:
I 'iponez r:..SpCCla ...,

Cimento Mauá sacco �')o"J) 11 [ "8 �n0í

l::lh 1· P' h' I 2 I G .r\ ;an0nez
-

0r;1 ,c, ;P,)!.hJ
,osplloros mi. eIro lata ,. , 'U ,.) 11. '" C ; 1 2 r.. :t.o\.r',' ')

f f 1 11/l ":l""C
,CU orr.(;1 J, �

r\ramo: arpaClo n. '" !C, o !.c.,J hJ ,

Q
Nb<:f\DO FROLiXO

Arame farpado n. 13 rMo ,; l.,_) l'

A GAZETA

Sacco de ()\) kilos

VINHO DO RIO GP/.l' ;DE

BANHA

(Por cc:xas de 60 kilcs)
Em latas dG 20 kilos 155$000Em qunitos

EHl decin1.os
Café em grão arroha
\/;meuras 5 fios dz.
Vaswurns 3 fios dL.

)(arqu c�rxões arroba
"';---"

.. 2.1 g� -' sortidos arroba

latas de 5 kilos 1 58$000
latas de 2 kilos 1 óO:pOOO

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por kílo)

2C�I)OO(j Em
22$000

1$800:,
1$500
1$400

FIRME

1,,�iilr�8{i.tJ ��:!l! F!ori�l'\Of,' "ll Mantas Gordas

Feijão pr",Lo sacco 1 í ./,000 I Patos, e Manta

FeijãO branco sacc.o 1 ')�)üOO

I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco i 5�000, M.ERCADO

Milho saeco J 2$OOfj ,

Batata sacco t i ,;'(\Q() DIVEROSS

Amendoim sacco I O )000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9;j')OOO Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 O�OOO Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Touci;,ho

Ca' é em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $LOO
Bar·La kilo 1 ;r,900
Assucar grosso arroba 7$000
Polrdho S(iCCO I 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Tourinho ki10 I $.'JOC
Cêra kilo 6'\:.5CC

Mél de abeihasbta \ 7$000
Nozes kiio 8tOOO

6$500
1$500
i �:7CO
1$600

COUROS

« HamhurJo
« ltalia
« Portugal
« Nova York

CAMBIO
Praças
51 Londres
« Paris

,

90 dlv á vi;;ta
91 $000 93$500

I1$260
7$650
1$565
$353

19�,01 O
2$605
6$225
3$215
5�}020
7$741
12$930Refugos pes&dos kilo

.

! ...impos pesados L '�o

« Hêspanha
( Suissa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2 (' 00· « Hollanda

MOVIMENTO DE CEREAES lNO RIO DE JANEIRO
5TorK 12m 14-6 EntroàílS12 5ahiàa5

6 a 14-5

12.759
20,199
11.356
6.218

Feij�o (saccos)
Arroz ( }) )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milh a (sac.cos)
Xarque {fardos

12.298
16.876
11.179
8.645

50.556
73.111
25.324
12.1)77
6.120

14.0(;;0
(Faliam a� sahidas dos depositos particulares.

3

CON�ELI-IEIRO MAFRA N. 7-EDIFrCIO LA PORTA

São Paulo
indtJstriaf

Devidament.c fcgistral:J e fiscalizado pelo Go

verno do EstadQ e regif,trado no cartorio de titulos

e documentos desta capital.

fJ., �:; ..

QUE suas aulas, cursos e conces

f:,t� l\�f �i © ;��, são de díp:omas prosseguem e pros-
t, J.I·,� seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

I
!

Um passeio �dcal--:02tima estrada de rodagem
Excelle�lLe refelçao no Hotel das Caldas

SaiUtares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

s ude! !!

Parte desta Capital, do largo da Alfandeaa ás 9 e

regressafl�o ás 16 1[2 horas, um conÍ�rtavel
Oml11bus da Empreza Santo Amaro

Preço: Ill':luindo passag�m de ida e volta, almoço
n? restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RS. 55$000
. Par� informações e reserva de passagens: No

cscnptono da Empreza, Rua Conselheiro Mafra 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

'

Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convaiescentes de molestias graves, a

dultos llU crianças de ambos os sexos, offerccemos

ao resp::itavel publico, sem exagerar os seus benefi

cus cffeítos, e sendo já conbl:cida por distincios clien

tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

]C '.�:; �f1l�� ;.�...!I-. ��.. '.' �.l'd....•... I\�, ti
..

� fj1Hi'1 ;� ft&'��i bl \W�� � �U ��;;;r '�Ci1 tlHHIi � '"V

especialmente prepar,ldo no laboratorio da Pharma
cia INTEf(NACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas sutn'nidades medicas nos casos de fraqueza
pulinonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher àas oe sopa antes aos refeições.

F;;,:)nal.... rY..l;3cla ��·��teí'''nacional
Phco. Lui-z '.1'Acarnpora

ESTREITO STA. CATHARINA

,QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
peu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELAf�lA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.41&.

de Bordados==

,

Dentro de 24 horas � devolverá completamen
te reformado, com elegancla e perfeição.

Nau esqueçais o n. do Telephone 1.41S

==DE

Emi�io Dinslaken
---'�---

Neste bem ê.ppa�elh:ldc Es�::!::elecirnento executa-se com a ma

xima pr(Jmptidão o seguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor

tinas, Bordados em vestidos, Toalbas, Ponto de Jom, Pon

to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botões, PEs3é, Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os srs. Commerciantes terão abatimento.

Rua Conselheiro iViafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

1------------------------
I

-_ .. -

Alerta petizada!
- "'í i • d '__

_ ,O teu maior divertimento e mais instrutivo
sao as colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

-

;

O p�st�, CHIC, _o preferido pela garotada in-

telLgent�, dlsÍI Ibue cublçosos premios e de real va-
lor e utilidade. IAlém de valios0s brindes receberás garoto '

amigo, desde que apresentes 100 coupons uma ca;- t
xa com 100 balas.

,� 1

IQ�e momento de satisfacção.
De preferencia em comprar suas caixas no

!
POS�O CHIe, porque cada caixa traz premios es- IIplendldos.

.

Nãc! é fanfarronada, já para mais de 200 cou- I
pons premiados foram distribuídos em 3 dias! '

�---------------l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

aaeta indca:

Jordan Cia� ,

CASA MATRZ:
..JOINVILLE

Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

«INCUS»
Te!. 514 e 507

FILSAES:
Mafra - Car)oir)has

(SANTA CATHARINA)
�io Negro -_ S. Mathel...!S

(PARANA)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

.....

tf:i,; �=_""_ 'Wf'n�'§ d.i;;� (1;';"" ��;ill m.i�� r"í':l: iN_-� 6��':', ,i!li' (,�:ilI> �,
�·A� I,;!i$ fíJ � _lüll� �.� �i$j ��)i fi� ��� ��. � �tIC

Séde Porto Alegre
EIv1.PREZA DE THANS1'ORTES ELVi l\UTl'J\.HiVEIS, ON;�l

BUS r Cl\,\ilNHÔES

Devidamente r�cgisÜ'ada
--------------

- ------

Proprietario SANTIAGO BOnSADirector
--------------------

Linha Porto Alegre - Flortanopclis e

vice-versa
S�hititio de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORiO
TORRES

ARAF�!\NGUA'
CRESC1UMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEHEZOPOLIS
FLORIANOPOLlSaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbado5 ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARG;".S, ENCON1ENDAS E VALORES

Informações em Porto .I.'.,l,'grc: �éde RUA t; NEV2S, 159--227
em Floriam roli�,: Por!aria do Hote! La Porta
"ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Algr:nte em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIlViõES-Hotel Li Porta

j.,
!
I

Mais informações: Fel13ão Múchado, Rua João Pinto n. 29

r í

Rt.:tBA OEtJDC:lF�O 33

i,F-L..,if:;)RfiANOPOLJS -

a todas as pessõas que, por seu interrnedio, tomarem

assignaturas ou annunciarern na

A GA,ZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam intormacões.
J •

\
. '

Preferir o abio I
é dar

I

========-----....

de (
_ M ......

uritiba)
u

econOMmcOvalol�_ �o qa.le

E TE

'.'! ,': 1
'

-------------------------'--�..:..._--...._...__;--__:_----..;._-_;_-----.....;,;-'_..:.":...."_..;.:.-';._'__:'__::-,---"__
'

------------

-EXP VERÁQUE
T

E SUPERIOR

y-
r\

, '

'; I ,. '( I'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J

A SAZETA t.
-------------------------------------------------�-------- --------_.�

9AV.AVAV�®4������I���I�j���4���f��SS74�SM2�����
�

Carlos H c I
��������������������������������������������&�mww�����p.����Mn���.=���� �Matríz: FL.ORI L.. I ���J
Flll11aes er""Y""'\ ..

Blurrtenau - ..Joirlville Sao Francisco Laguna Lages ��I I I Mostruario perrf"'\anente em Cruzeiro do 5l..1 �
Secção de Secção de Secçao de

FAZENDAS: �1
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACI-IINAS : �Morins e Algodões Machinas de beneficiar �mé�d('ira ��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas 1l;�1Tapetes e trilhos Cln.ento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ��Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ;arados, ilA:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �-,jLinha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. esplosão, Motores l\'i'1
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos

-

�Sabonetes t;! Perfumarias res Material em geral para transmissões: :eixos, lt;A.Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l\�4

CTorv�as e Corti�ados ri��� �eo��� � efé�aa;tes t � fins �1�OS e g�axa� lu�ri�i5ant�sOl�D p ��
oa as e guar a-napos r r - para ocos os u amoveis e, arnm oes eças, acces- �

.. ::r.I)... lSapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico 1\\ J

= Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN» Eebid.,s nêcionêes e extrangeíras Ma;eí ial electrico em geral �
� Empreza Nacional de Navegaçào. "Hoepcke"-"vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e H�Aax" �,.
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "�ita Maria" - Estaleiro "Ar�atac,f')" �=��AV.AV4Vâ�_� ����l��������;�l����i��\�;§������'�,·J

-

-C()rnpanhia

/

GRChiquinho
/i'_IIDBf.alBVrrrn �EFY SfiJôíJ!J,fJ{�W::���i,���v.�1t.�:'

--,-'-.-
---------

t:L;:;'7�
Está doente? Quer saber oque tem?

Mande ncrne, edade e protissão, com cnveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509

PASCHOAl SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funôuôn 12m 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8 I

Caixa postal129 Tel , auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Alliança da 8ah ia

I ConfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e baíles,

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

T H E O D O R O F E·R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) T�lephone 1.194

RIO DE JANEIRO

V �, as casas r a rua Conselheiro

en II e�mSCp/lafra �. 126. 13?, e 718 �

rua Felippe Schmídt 41, ma

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt cor.i

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch'ern
per.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prir

cipal do districto <00ão Pessôa)}, ;.� com fundes
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

Filomeno & Cia
End. Tel. FI LOM E;:NO

F L O R I A N o P O L I S - S A O J o S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.

Tvp:J;]ro;J hlc, Eshzreotyp i
Enrnõzrnoção, Pautação, Tra
balhos em Alto Releva etc.

••• Punõcõc em 1870·..

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

cpltul realfsaào 9.000:000$0001Reseruas mais àr.! 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoueis 13.472:299$349
Responsablllàaàes cseumlõcs 12m 1933 2.369.938:432$816
(Estas reeponecbtttõcôes referem-s12 aómente aos ramos àe
fOBa 12 TRAH5PORTE5, que são 05 0015 UHlrD5 em que
a Companhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Auarlas em toõos 05
Estaàos 130 Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas principaes

. praças extrangelras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & CIA.

Rua C. mafra n' 35 (sobraào) raixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Teleph, 1.083

Escrlptorlos em Laguna e Ualahy
Blum12nau e Lages

5ub-Agent12s em

•

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

===,==

SE QUERES Al\:f1AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford 168 ..200
Phone.. 1.212

E NADA MAISi

lIA iii., �.m � st ��
�J"� � �;J,� IRUA 28 DE SETEM-,

IBRO N. 16

V. Excia, gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ri.

coso Álmoladas, toalhas, panrx s

de parede e tedo e qualquer ti 2-
balho d,�5S<o ramo, estão à verv a

na CASA "A INSTi-\LLA
DORA" á Rua Trajano n. l l ,
onde V. Excia. poderá encor>

mendar riscos especiaes _

PlH,l
quaesquer lazcndes ou trabalho.,
os quae� serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"í ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. sode brindar seus filhos.

-

ATTENÇAO
Yaurt deGranja

Zna
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradaveí ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café "Na-

tal, Café da Ilha e Hotel MetropoI.
-

Pelleter�
Argentil�a

Compra-se pelles
cruas de Gato do Mat
to. Oraxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO? N. 38

Rua Trajano n. 11.
INST f�.LLADORA DE
FLORlf-\NOPOLIS

Llnàa Vista Panoramlca.
Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente ae agua potauel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 rnetroa õc Ponte Herclllo Luz_
800 ao Eiranàe Quartel feàeral, em construcçêo,
600 õo Brupo Escolar 10sé Boiteux.

Há séàe 130 Districto 10ão PessOa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguas'Sú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encarrl?ga õc conetrucção àe Préõloe

03 lôtes aàquiri õcs, rneõlcnte o pagamento àe uma entraàa ó
unsta e o resta te rim pagamentos rnensaee,

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

� . ::,':�'
.

. ' •

.i
"

d:�f.�
;

MOME S
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

, ' .... "...

,

••"l. _

'10-,.'

CAPITAL.
ARTIGOS PAR'A
CRIANÇAS

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632
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graves acontecimentos
RIO, 4 (G)--As forças da L\rrnad.a,

cito e da Policia continúarn de
ptidão, ern virtude da noticia
rão graves acontecirnentos,
versas localidades do paiz.

Revolução?
HELEM, 4 (C) - Communicar'n de Ignrapé-Meri:n que

o ex-prefeito Raymundo Monteiro Lopes, discursando em Cas.a
Branca affirmou que a revolução está prestes a estalar, no Para.

,

I
.

devendo o major Magalhães Barata assumir o governo revo UClO"

nario no proxirno sabbado, dia 7 do corrente.

Silva dedicado empregado da casa

Hoepcke e de sua espo�a exma.

d. Maria Lourdes Lopes Silva
foi enriquecido com mais um fi
lhinho. que na pia baptismal re

ceberá o nome de Maurilio.

AHl-lIVER5ARI05

Assigna!a-se hoje a data do
anniversario natalicio do distincto
conterraneo sr. Luis Oscar de
Carvalho. [nspector de Rendas,
actualmente exercendo as funções
de director da Imprensa Official.

rHE6F'lm uns....
De Blumenau. chegaram

Regista-se hoje a data anniver
versaria do nosso conterraneo, io
vem Leoberto Souza Leal, filho
do major Miguel Leal e acade
mico de direito.

tem os seguintes viajantes: sr.

Lopes Vieira. Renato Gutien
Guilherm� Strobel, José \1üHer e

Rosa Schlichting.

Eng. Annes Gualberto
Vindo do sul do Estado en

contra-se, nesta cidade o dr. An
nes Gualberto, engenheiro residen
te daquelIa zona.

Aiui versaria-se hoje o nl)SSO

prezélJJ conterraneo sr. Jos� T�
[entino de Souza. Iunccionario
dos Correios e Telegraphos.

Edmnndo Grisard
Festeja hoje o seu anniversa

rio natalício a gentil senhorinha

Lucy Silveira, applicada alumna

da Escola Normal Primaria.

Encontra-se entre nÓ6 o

Edmundo Crisard. fiscal de
tradas.

Chegou de Porto União o jo
vem Hilton Callado Caldeira,
quartanista do Cymnasio Catha
rinense e filho do sr. Alcino
Caldeira, juiz de direito daquel
la Comarca.

Transcorre hoje o anniversario
mtalicio da exma. sra. d. Maria
Pereira Pires. esposa do sr. Au

philoquio Nunes Pires, politico
liberal em Gaspar.

fAZEm AHH05 H01E:

no'

'0 menino Erico Sel0n Centil,
filho do sr. Euclydes Gentil, es

cripturario do Thezouro da Esta

do;
a senhorinha Ruth Gonçalves

Oliveira, esposa do sr. Jordelino
Oliveira. sargento do I 4 B. C.;

a senhorinha Nely Barreto. fi

lha do sr. Fíancisco Büchele Bar

reto;
a senhorinha Julieta Selva. fi-

lha d� sr. João Selva, i�dustIIal.

BE�TE HOVA
O lar do sr. Manoel Bom da

-t"''':- ·J"'�r',!',·
!

'.

Exer-
•

rigorosa prorn-
de que decorre
amanhã, em (._ii-

Ribeirão da Varzea. localida
da do districto de Tayó, no mu

nicipio de Rio do Sul, foi thea
tra, ha dias. de uma luta entre

policiaes elementos que pretendiam
perturbar a ordem.
O valoroso e destemido capitão

Trogilio Antonio de Mello, can

seis praças da nossa rr ilicia, ele
úma batida onde estavam reuni-
dos alguns homens, que segundo
se dizia, pretendiam levar a ellei
to um movimento revolucionario
no nosso E�tado.

.t*-�
,�[iÍ}'õ>t<;JComo esses elementos pertur :.ir�

badr.res da ordem. ollerecessem �
resistencia, o sr. capitão Trogiiio. ��

.�v�
foi obrigado a ordenar que os po- ��
Íiciaes �izessem �so das s�as arm:ls.! r.�Devido a impetuosidade do 'd;
ataque os pseudos revolucionarios I �abandonaram a luta em debanda·,
da. tendo, entretanto, sido presos
pelo referido ollicial, que sahíra
em perseguição dos mesmos.

Eram chefes dos perturbadores
Affonso Ribeiro, Gradiano Ca

margo e o ex-intendente de Tayó
Alvaro Muniz do Amaral.
A policia apprehendeu as

se-Iguintes armas: 2 fuzis mauser, 6
revólveres, 8 pistolas e 8 facões.

sr. Em poder dos tres chefes foi
es-. encontrada grande importancia em

dinheiro.

on-

..' ruo-

R Ia, 4 (C)-Continuam a circular noticias de que haverá

Ic
. ped indo

Perturbação da ordem, amanhã, e)m di</,:roas localid.ades do. pai_z. �� � � pe rdãO
Todas as forças da Armaaa, Exercito e PolíCIa daqui estilo � � � MADRID. 3 (G)-Uma de-

de rigorosa promptidão para reprimir qualquer tentativa. legação especial entregou ao pre�F�a�e�mb�M�na����g��s,�ndo�n�n� de ����·�,�.�q�_���_�.�-�.�'��m�������Z�W�e��h�_�.�N�.��"����������������� �d���Comelk. H. A��.
operarias da firma �htarazzo, da Cía. halo-Brasileira. de São .A V OZ D O P O V O dro Lerroux, uma petição com

Paulo. se declarado novamente em gréve. 200 mil assignaturas, a favor da),
O sr. capitão Felinto Muller, Chefe de Policia, tem conle-

_. concessão de graça aos condemna-
renciado com as altas autoridades, combinando as médidas de Cueriam perturbar a oruen'l rleste dos á morte. em consequencia dos
prevenção. Estado acontecimentos de Turon.

O chefe do governo declara
���

.
---��

.'
. �

rou que, já tendo sido agraciadosI� a(�çao ener'glca e proveitosa do capltao os chefes do movimento, a ques
Trogi I ;O tão parecia resolvida por si mesma.

�..cft'U ._i!:_ W"".,....._.m.RI'II'J!IiEM ttr1W'U. II &.l'5Pi'T i&iJt)q
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� PLANO "A"
e
�
lii�
�àif

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Brutalidade
-0-

do

Pontos

I. Antiguidade
10,(:1. Distribuição no Estado de Santa Catharina em 20 de ju..ho de 1935.

Contracto No.

13 Max Hertel,
14 Luiz Schwarz

Blumenau,
Blumenau,

10:000$000
3:000$000 (parte) .&'l1!!'.

�L

O
�
""".<

I

2. Ernprestirnos sem [uros ,

l.008 Wolfgang Amrnon,
832 Mariano Agostinho Vieira
747 Elsa Lima Teixeira,
201 Carlos Dignart,
609 Edgar Schneider,
693 Urbano Gern,

São Bento,
Florianopolis
Florianopolis
Indayal,
Joinville,
Joinville,

Blumenau, (parte) 6:000$000) I

Queixou-se ôntern, á PolIcia Cen- 2 Sorteio �.Está nesta capital o sr. dr. traI, o sr. lzauro Vieira, musico.
d S I ( t) 8000$000 _,

I

do 14 B.C., residente á rua Cu- 4.020 Francisco Reuter, Rio ou, res o :
�

]o sr. João Jacques; Flavio Tavares da Cunha Mello. t
.

li 10 000$000 �
F I f'lh ritybanos, n' 1, de que seu filho � Destinado ao sor ero a rea Izar .

'�o menino Aelio a cão. 1 o juiz de direito.
de oito annos de idade foi bar- Z •do ·sr. José Fonseca;

OUTR05 I?ARTEm... baramente espancado por Jorge; 3. Maioria de pontos ea sra. professora Izabel Flores; I �

Ih J T·· Seguiram ontem para o SU, Cardoso, tendo o mesmo offereci-I� SERI E .. I " .

a senhorio a urerna U eixeira, • m'J

filha do sr. Paulo Texeira; pelo ltapura, o sr. Julio Mar- de resistencia á autoridade poli- � 4.022 Paulo Deecke Blumenau (resto) 13:000$000 �.�
ques Pereira e dr. Paulo CaInei� .

1 �
J' '11 (t) 6 000$000 1 370

�
o sr. Oscar Vieira, commercia- Cla . � 4.155 Eugenio A. Boehm, omVI e, pare: .

�

r:�L[.ErlmEHTO: Comprae para vos conven-I SERIE "II" ::
No districto do Ribeirão, faIle-' cer O formidavel e economi- ê 5.030 Alfredo BeBa Fischer, Rio do Sul, 7:500$000 416"�

ceu a sra. Maria José da Silva co SABÃO INDIO.
O 5.042 Richard Knoch, Blumenau, 10:000$000 411.

Dutra. esposa do sr. Fabriciano
R b i

�

e � 5.011 Hans Kegel, Blumenan, 5:000$000 381 cO
Eleuterio Outra. ou aram- n

ti 5.118 Frederico Sanchez, Blumenau, (parte) 6:000$000 373.
No Hospital de Caridade faI- a bicycleta I: NESTE ESTADO JA' FORAM CONTEMPLADOS 176 SOCIOS NO =.:,:leceu ante-ontem a menina Eley. � TOTAL DE RS. 2.888:000$000 •fIlha do sr. Raul Berlink, residen� Francisco Vieira, mechanico e �

•te em Tijucas. residente á ruaDBolcayu�a'pn'l' ?71·;a.I...... Livonius & ei.

.!.�queixou-se. á e egacla o ICla,
. �Falleceu ontem. em quarto re- de que f6ra furtado em uma bicy.. Correspondentesservado do Hospital de Carida- deta. quando a me;;ma se achava

J.SJi1

d� o H. José Felix B�tencourt, jem frente a uma lavanderia á � �������������������������cunhado do tte. Aldo Fernandes. mesma rua. •••G••-.��� .

�
'. . . . . .

.._�

3. Emprestimos a Juros de

9 I O Hans Augsburger,
114 Erich MuscheIlack,
636 Alcides C. Taulois,
470 Francisco Wuerges,
947 Emilio Rossmark,
618 Alcides C. TauJois,
608 Select Tennis Club,

Blumenau,
Joinville,
Florianopolis,
Blumenau,
Blumenau,
Horianopolis
Joinville,

PLANO "B"

3a Distribuição
I. Antiguioade

4.021 Raul Deecke,

,

\
" ,�. . _'"

25:000$000
20:000$000
7:500$000
15:000$000
15:000$000
9:000$000

6 010 p. 9.

10:000$000
30:000$000
5:000$000
5:000$000
7:500$000
15:000$000
10:000$000

3.213
3.21 I
3'024
2.991,
2.936
2.935

2.928
2.910
2.900
2.888
2.887
2.874
2.857

.{(
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